
 

 

  
Vacature  

HR Assistent (parttime) 
 

 

Wil jij werken bij de grootste kantoorfruitleverancier van de Benelux binnen een jong en gemotiveerd team? Wij zijn 

op zoek naar een HR assistent die gestructureerd te werk gaat en goed functioneert onder hoge druk. Je bent iemand 

die proactief is, niet bang om de touwtjes in handen te nemen en iemand die anderen weet te enthousiasmeren.  

 

Verantwoordelijkheden 
• De vraagbaak op het gebied van alle HR gerelateerde zaken, zowel intern als extern 

• Verantwoordelijk voor de werving & selectie van de afdelingne Transport en Productie 

• Het beheren en waar mogelijk optimaliseren van diverse HR-projecten 

• Het verwerken van mutaties in de diverse (deel)administratie(s) zoals het personeelssysteem, verzuimsysteem etc. 

• Je ondersteunt de HR manager bij de totstandkoming, implementatie en uitvoering van het HR beleid 

 

Wie zoeken wij? 
• Je staat volledig achter de visie van Fruitful Office en gelooft in een gezonde levensstijl 

• Je weet je goed staande te houden in hectische situaties, bent zelfverzekerd en hebt een proactieve houding 

• Je bent discreet, mensgericht, flexibel en kunt snel schakelen 

• Je bent goed op de hoogte van het arbeidsrecht 

 

Vereisten 
• HBO werk en denkniveau (relevante HR opleiding) 

• Je bent over uitstekende communicatieve vaardigheden  

• Kennis van MS Office 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

• Minimaal 1 jaar relevante werkervaring 

• Je bent woonachtig in of rondom Amsterdam 

 

Wat wij bieden 
• Salaris afhankelijk van kennis en ervaring (parttime functie 24 uur) 

• Werken in een leuk en jong team met veel verantwoordelijkheid 

• Onbeperkt fruit op kantoor! 

• Training en persoonlijke begeleiding 

 

Over Fruitful Office 
Fruitful Office is de #1 fruitleverancier voor bedrijven in de Benelux. Als specialist in het bezorgen van kantoorfruit 

voorzien wij al meer dan 3.000 bedrijven van een gezonde dosis dagelijkse vitaminen. Ons fruit is vers, lokaal en 

seizoensgebonden en bij alles wat wij doen besteden we aandacht aan duurzaamheid. Daarnaast zetten wij ons in 

voor verschillende maatschappelijke projecten zoals Ripple Africa, Emma at Work en de Voedselbank. 

 

What’s next? 
Herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan een e-mail met je motivatie en CV naar hr@fruitfuloffice.nl of neem contact 

op via 088 06 40 100.  

mailto:hr@fruitfuloffice.nl

